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Сярод беларускіх мастакоў Віктар Кірылавіч Барабанцаў вылу-
чаецца як майстар манументальнага жывапісу. У 1968 годзе ён 
скончыў Мінскае мастацкае вучылішча, у 1978-м — Беларускі дзяр-
жаўны тэатральна-мастацкі інстытут (цяпер Беларуская акадэмія 
мастацтваў). Атрымаўшы добрую класічную адукацыю, ён пра-
цягвае традыцыі беларускай рэалістычнай жывапіснай школы. 
Вучань Гаўрылы Вашчанкі і Уладзіміра Стальмашонка, выпускнік 
аддзялення манументальнага жывапісу, Віктар Барабанцаў нечака-
на знайшоў сябе ў насычаным метафарамі і сімваламі камерным 
жывапісе. Ужо ў ранніх яго карцінах адчуваецца цікавасць да гісто-
рыі свайго народа, яго спадчыны, старажытных дзеячаў і тых, што 
жылі і жывуць у ХХ–ХХI стст.

Пасля заканчэння інстытута ён пачынае інтэнсіўна працаваць  
у манументальным жывапісе, які звязаны з архітэктурай і для 
якой прызначаны творы, што валодаюць самастойным зместам 
і адначасова вырашаюць дэкаратыўныя задачы, часам з комплек-
сам праблем. І тады жывапіс выступае як сінтэз мастацтваў, які 
патрабуе выразнасці і лаканізму кампазіцыі, дакладнасці і аба-
гуленасці малюнка, вялікіх колеравых плям, асаблівай ракурса-
вай прадуманасці і перспектывы. Так з’явіліся яго фрэскі: «Сынам 
зямлі беларускай» (1981), «Ефрасіння Полацкая» (1989), эн-
каўстыка «На Купалле» (1990), вітражы «Помнікі гісторыі і культу-
ры Беларусі» (1986), мазаіка «Партрэты асветнікаў» (1989). Яны 
ўпрыгожваюць школы, адмiнiстрацыйныя будынкі і храмы нашай 
краіны. За фрэску «Горад юнацтва» ў 1983 годзе аўтар быў узнага-
роджаны Ганаровай граматай ЦК ЛКСМБ.

Складаныя па тэхніцы і цікавыя шматколерныя фрэскі на сюжэты 
Свяшчэннага пісання аздабляюць сцены ў царкве вёскі Лебедзева 
Маладзечанскага раёна, у г. Маладзечна ў школе № 5 — мазаіка 
«Асветнікі Беларусі» — Францыск Скарына, Янка Купала, Максім 
Багдановіч, Цётка (Алаіза Пашкевіч) і інш.

Мастак вельмі адказна выяўляе сваю пазіцыю ў жорсткіх межах 
канона царкоўнага мастацтва. Працаёмкія, прафесійна зробле-
ныя мазаікі ўпрыгожваюць цэрквы Мінска «Усіх тужлівых Радасць» 
і Марыі Магдалены. Першае знаёмства з вобразам Ефрасінні  
Полацкай у мастака адбылося, калі ён пачаў працаваць над ма-
заічным пано «Прападобная Ефрасіння ігумення Полацкая»,  
якое знаходзіцца над уваходам у храм «Усіх тужлівых Радасць». 
Работа гэтая запатрабавала вывучэння духоўнага зместу ікана-
графіі і ўмення манументальна і прафесійна вырашыць гэты вобраз, 
а самае галоўнае — трэба было ўлічыць пры падрыхтоўцы да пра-
цы рэальныя ўмовы ўспрымання будучага манументальнага твора. 
І ў сінтэзе з архітэктурай ён прагучаў выразна. Пры асвячэнні гэтага 
абраза Свяцейшым Патрыярхам Усяе Русі Алексіем, які прыязджаў 
у Беларусь, усім прысутным здалося, што смальта пачала прамяніц-
ца, ад яе ішло сапраўднае святло.

На фасадзе царквы ў Доме Міласэрнасці — запамінальны воб-
раз Спаса Нерукатворнага. Урачыстасць і святасць яму надаюць 

Спас Нерукатворны. Дом Міласэрнасці. 
Мазаіка. Мінск. 2001. 400x200
The Saviour Not Made By Hands. 
House of Mercy. Mosaic. Minsk. 2001. 
400x200

Паслушнік Алег. 1998. К.а. 50x40
Novice Aleg. 1998. Carton, oil. 50x40
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мяккія пастэльныя тоны і блакітна-ружовыя каменьчыкі смальты, 
а таксама багацце колеравых адценняў — ад чырвона-залацістага 
да бела-ружовага. Вобраз Хрыста выразна вылучаецца на белым 
абрусе, які трымаюць Анёлы. Яго лік вытанчаны, а позірк спакойны.

Запрашаюць мастака і за межы Беларусі. У польскім горадзе 
Беластоку сабор Святога Духа аздабляюць яго мазаікі. Цэнтральны 
ўваход у храм упрыгожвае каляровая мазаіка «Сашэсце Святога 
Духа на Апосталаў», а на бакавых уваходах — «Дэісус» і «Маці 
Божая», выкананыя ў класічным стылі смальтавай мазаікі. Цікавыя 
па кампазіцыйных і колеравых знаходках, яны арганічна ўвай-
шлі ў архітэктуру храма. Каменьчыкі з залатой смальты зіхацяць 
не толькі на німфах, яны быццам рассыпаюцца па ўсім фоне мазаікі, 
надаючы сабору таямніцу і святасць.

Усё царкоўнае мастацтва Віктара Барабанцава, яго іканапіс-
ныя творы, якія неаднойчы выстаўляліся, сведчаць аб уменні перадаць 
бачныя толькі яму таямніцы. «Абраз нашых дзён» з вобразам Божай 
маці — яскравае пацверджанне гэтага. За ўсе свае творы Віктар 
Барабанцаў узнагароджаны прэміяй «За духоўнае адраджэнне». 
У 2013 годзе яго запрасілі ў п. Высокамазавецкі, што ў Польшчы. 
Мастак у традыцыйную схему ўводзіць калоны над уваходам 
у касцёл, у трох арках стварае мазаічныя пано «Павел II», «Мацi  
Божая Чанстахоўская», «Кардынал Вышынскі». Стройныя па кампазі-
цыі, яны пададзены ва ўвесь рост, з натуры намалявана адзенне ка-
таліцкіх святароў, партрэтныя падабенствы, атрыбуты кожнага адпа-
вядаюць гістарычнаму часу… Яркая, сакавітая каларыстычная гама, 
простанародны тыпаж, канкрэтнасць у перадачы адзення, бытавых 
дэталяў набліжаюць мазаічнае пано да твораў партрэтнага жывапі-
су. Усё гэта сведчыць, што беларускі нацыянальны жывапіс 1-й пало-
вы ХХI ст. прадаўжае традыцыі рэалізму.

Напружаная творчая і педагагічная праца (В. Барабанцаў вы-
кладае ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў) не пераш-
каджае актыўнаму ўдзелу ў выставах. Творы жывапісца дэманстра-
валіся ў Мінску, Бруселі (Бельгія), у будынках Еўрапарламента 
і НАТА, на Кіпры (Грэцыя), у Швецыі, Галандыі, Нью-Ёрку (будынак 
ААН) і інш. Там, дзе ён выстаўляў свае серыі з Чарнобыльскага 
цыкла, былі пейзажы, палотны, на якіх увасоблены старажытныя 
замкі Навагрудка, Крэва, Мiра, што цудам захаваліся да нашага 
часу, і на іх фоне — партрэты вядомых дзеячаў Беларусі той эпохі. 
Абсалютна розныя, яны нібы адзначаны пячаткай аднаго асярод-
дзя. Для напісання такіх карцін мастак вывучае архіўныя матэрыялы, 
доўга рыхтуецца, робіць накіды і толькі потым з’ўляюцца сімваліч-
ныя кампазіцыі, у якіх адлюстраваны яго ідэалы — «М. Гусоўскі», 
«К. Каліноўскі», «С. Будны», «К. Тураўскі», «М. Багдановіч», 
«П. Мсціславец» і інш.

Для напісання партрэта Ефрасінні Полацкай мастаку давяло-
ся ўвесь адпачынак 2001 года правесці ў манастыры, каб на сабе 
адчуць яго атмасферу, бо пісаць партрэт беларускай асветніцы 
па тым абліччы, што дайшло праз стагоддзі да нашага часу і было 

Ефрасіння Полацкая. 2001.  
П.а. 150x93
Euphrosyne of Polatsk. 2001.  
Canvas, oil. 150x93

Мікола Гусоўскі. 1980.  
Д.энк. 100x74
Mikola Gusouski. 1980.  
Encaustic. 100x74
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ўжо зроблена ім у мазаіцы, не хацелася. Віктар Барабанцаў доўга 
шукаў той вобраз, які адпавядаў бы Ефрасінні, і знайшоў маладую 
манашку, падобную да асветніцы. Вобраз атрымаўся жывы: на па-
латне паўстала настойлівая, мэтанакіраваная дзяўчына, якая яшчэ 
не прыняла манаскі пострыг, без знакамітага крыжа, з кнігай у ру-
ках. Яна імкнецца да ведаў і духоўнай дасканаласці. У 2001 годзе 
на выставе «Беларусь — трэцяму тысячагоддзю» ўпершыню гледачы 
ўбачылі гэта палатно, і прэса, і наведвальнікі прызналі яго ўдалым.

Цікава назіраць за працай мастака. Перавагу ён аддае грунту 
і фарбам, у якіх шмат алею. Пакрыўшы буйнымі каляровымі плямамі 
ўсё палатно, ён скрупулёзна выпісвае найдрабнейшыя дэталі.

На шматлікіх партрэтах — родныя і сябры мастака: некалькі пар-
трэтаў дачок (Алены — «Студэнтка», Таццяны — «Вербная нядзеля» 
і «Дзяўчына са свечкай»), на якіх чуйна ўлавіў і перадаў прывабна-
сць маленства і юнацтва, альбо яго сябры, пісьменнікі, кампазітары, 
акцёры. Віктар Барабанцаў па-майстэрску перадае асаблівасці іх 
характараў, сваю сімпатыю да іх, энергію руху, тонкую гульню свят-
ла. Творы майстра створаны з натуры, а таму яны адзначаны свое-
асаблівым поглядам на мастацтва, якое ні з чыім больш не зблытаеш.  
Цікавыя па кампазіцыі карціны-партрэты народнага мастака-ўмель-
ца Уладзіміра Пузыні, народнага артыста CCCР і Беларусі Валянціна 
Елізар’ева, пісьменніцы Вольгі Іпатавай, паэта Ніла Гілевіча, на-
родных артыстаў СССР і Беларусі Генадзя Аўсяннікава і Генадзя 
Гарбука, акцёра Аўгусціна Мілаванава, драматурга Аляксея 
Дударава, пісьменніка Віктара Карамазава, скульптара Івана 
Міско, паэта Уладзіміра Карызны, кампазітара Андрэя Мдывані, 
святара А. Бембеля, якія пададзены з атрыбутамі сваёй дзейнасці, 
прасякнуты ўнутранай і знешняй прыгажосцю. Ствараючы партрэ-
ты, мастак шукаў у іх індывідуальна-непаўторныя, нацыянальна-са-
мабытныя, народныя рысы, а гэта значыць, што высокае мастацтва 
рэалістычнага партрэта выканала сваю задачу. Перш чым напісаць 
той ці іншы партрэт, ён не адзін год сябруе, сустракаецца, вывучае 
асобу, і менавіта таму дакладна перадае вонкавы выгляд партрэ-
туемых і праўдзіва раскрывае іх духоўную сутнасць у адзінстве ін-
дывідуальных і тыповых рыс, уласцівых ім як прадстаўнікам ХХ–ХХI 
стагоддзяў. Такі партрэт, акрамя індывідуальнага ў чалавеку, вы-
яўляе і такія рысы, якія робяць яго грамадска-гістарычнай асобай. 
Па сутнасці, гэта помнік чалавеку, які жыў і тварыў, — жывая памяць. 
Віктар Барабанцаў напісаў некалькі сваіх аўтапартрэтаў у розныя 
перыяды творчасці. На адным палатне (1982) ён яшчэ зусім мала-
ды, а на другім (1987) — сталы чалавек, які перажыў асабіста чар-
нобыльскую трагедыю, бо быў у творчай камандзіроўцы адразу ж 
пасля выбуху. Позірк яго цвёрды, глыбокі, учэпісты, ён верыць, што 
пераможа і гэтую змрочную падзею для ўсяго нашага народа. У ру-
ках ён трымае чартапалох, твар яго светлы, за спінай цемра і белыя 
крылы птушак, што адцягвае ўвагу ад трагічнага.

На пленэры ў Міры ў яго ўзнікла жаданне напісаць партрэт пісь-
менніцы Вольгі Іпатавай. На фоне зімовага заснежанага Мірскага 

Дзяўчына са свечкай. 1990.  
П.а. 50х40
Girl with a Candle.1990.  
Canvas, oil. 50x40

Партрэт рыбака. 1996. П.а. 50x40
Fisherman. 1996. Canvas, oil. 50x40
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Жыццесцвярджальны

Мастакоў на Беларусі заўсёды шанавалі і паважалі, асабліва гэта заўважна ў апошнія дзесяці-
годдзі. Плённа працуюць сёння мастакі розных узростаў і розных школ, а сярод іх і наш сябр, паля-
шук, мастак старэйшага пакалення Віктар Кірылавіч Барабанцаў. Мы сябруем апошнія дзесяць гадоў, 
часта сядзім перад адкрыццем яго выставак у майстэрні. Працаздольнасць сябра здзіўляе. Ён кажа: 
«Як вучыла мяне маці, працую ад відна і да цямна, не чакаю заказаў. На жаль, міністэрствы і музеі на-
бываюць нашы работы вельмі рэдка». Сапраўды, так. Мастакоў на Беларусі каля дзвюх тысяч але ён, 
Барабанцаў, не згубіўся сярод іх, талент мае адметны, не крыкліва-рэкламны. Яго краявіды не зблытаеш  
з краявідамі калег. Любіць нам казаць: «Найпершая задача мастака — мець уласны погляд на ўсё: 
на Бога, чалавека, прыроду, радзіму, а мальберты ды фарбы ва ўсіх аднолькавыя. Знайдзі радзіму, 
адчуй яе ў сваёй душы. Калі мяне не хвалюе краявід, дык не будзе ён хваляваць і людзей».

Яго філасофія — гэта філасофія стварэння, а не разбурэння. Ні на адной карціне ў яго няма крыві 
альбо нажа, сякеры, мяча. Ён не прыдумляе гармонію, штучна яе не канструіруе, а знаходзіць у прыро-
дзе. У яго карцінах эпічны погляд на радзіму. Вада, лес, аблокі, луг, неба, сцяжынка — усё мае «дыхан-
не», нібыта чакае нас, гледачоў. Рэдка, але і мы спрачаемся ля яго карцін — падказваем, чаго, маўляў, 
не хапае. Барабанцаў усміхаецца. Кожная карціна нясе свой настрой, закранае пэўныя струны душы, 
наступная карціна прыцягвае да сябе ўвагу яркай дэталлю, калі на ёй вада ці снег — хочацца дакрануц-
ца да іх. Нашы жонкі кажуць, што ім «холадна» ад яго зімовых краявідаў. Пытаемся: «Холадна ад усёй 
карціны?» Адказваюць: «Не, толькі ад снегу. А сама карціна цёплая, так і вяртае ў дзяцінства, будзіць 
успаміны і нясе хараство».

Віктар Кірылавіч любіць рэалізм і лічыць яго невычэрпным. Удумліва шукае сюжэты для кожнай 
карціны. Царква, касцёл, людзі, масток — усё да месца. Лірызмам прасякнуты і яго партрэты дзеячаў 
мастацтва, навукі, простых людзей. Ён умее прыкмеціць характар асобы. Не застаюцца па-за ўвагай 
і замежныя эцюды. Пад сілу майстру і карціны прадстаўнікоў хрысціянскай рэлігіі. Малюе толькі тое, 
што пасуе да ягонай душы. Да яго карцін просіцца ансамбль народных інструментаў, не саксафон ці 
гітара, а менавіта цымбалы, гармонік, домра.

Віктар Кірылавіч Барабанцаў вельмі абаяльны, чулы, адкрыты чалавек, не любіць спрачацца, але 
цвёрды ў сваім бачанні свету, як сябр — надзейны.

Яго палотны, без сумневу, — залаты фонд нацыянальнага жывапісу. Упэўнены, што на радзіме, 
у Гомелі, будзе адкрыта галерэя ягоных твораў.

На пытанне: «Якое тваё творчае крэда?» Адказвае: «Мая творчая ідэя, на першы погляд, зусім  
простая: хачу перадаць праз карціны сваю любоў да жыцця і да Радзімы».

А мы згодны з яго словамі.

 Георгій МАРЧУК,  
 пісьменнік,
 лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь
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Afterword

Contemporary Belarusian painters have become more appreciated in the last several decades. We 
have a rich heritage indeed. There are numerous and diverse examples of contemporary artists of different 
generations and different styles and our friend Viktar Kirylavich Barabantsau, an artist of an older generation, 
stands out among them. We have been friends for the past ten years, often gathering in his studio before the 
opening of a new exhibition. His productivity is impressive. He often points out that ‘as my mother taught me, 
I work from dusk to dawn, and do not wait for new commissions. Unfortunately, ministries and museums rarely 
buy our works’. It is apparent. There are about two thousand painters in Belarus, and Barabantsau is not lost 
among them. His talent is distinct and rare, not noisy and advertising, as his own character. His landscapes 
cannot be confused with the works of his colleagues.

He likes to point out that ‘the most important task of an artist is to have a point of view on everything —  
God, man, nature, home, and easels, because we all work with the same colours. Find your home, feel it first, 
and foremost in your soul. If I am not touched by a landscape, then people will be even less so’. His philosophy 
is of creation rather than that of destruction. Not a single of his paintings depicts blood, a knife, an axe or a 
sword. He doesn’t imagine harmony, doesn’t artificially construct it —  he finds it in nature. His paintings reflect 
an epic attitude to home. Water, forest, clouds, fields, sky, a country road, everything is breathing as if waiting 
for an encounter with us, the audience. Occasionally, we meet in front of his paintings and give him tips about, 
what, as if it were, is missing. Barabantsau is smiling. Each painting has its own mood and touches one or more 
of the strings of the soul. Every painting attracts attention with its vivid details of whether it is water or snow —  
one wants to touch it. Our wives tell us that they feel cold from his winter landscapes. We ask ‘cold from the 
whole painting?’ And they reply, ‘no, only from the snow, the painting itself is warm, brings back the memories 
of childhood, it carries a particular charm’. It is a poem for the native land, not a verse, definitely a poem.

Viktar Barabantsau is a national painter. He likes realism and finds in it limitless potential. He thoughtfully 
looks for a subject for each picture. Orthodox or Catholic church, people, a bridge —  everything has its own 
place. Imbued with lyricism are his portraits of artists, scientists, and ordinary people. He has an eye to spot 
the character of a person. Notable are his sketches from his trips to Canada, Spain, Israel, Poland, and other 
countries. He skilfully implements the depictions of the Christian saints. He draws whatever touches his soul. 
His paintings invite an ensemble of folk instruments, not the saxophone and guitar, but Belarusian dulcimer, 
accordion, and domra.

As a person, Viktar Kirylavich Barabantsau is charming, sensitive, open, and does not like to argue, but is 
firm in his vision of the world, and reliable as a friend.

His canvases undoubtedly contribute to the golden fund of the national paintings and we believe that one 
day in Homel there will be a gallery of his works.

In reply to the question ‘what is your creative credo?’, he ascertains: ‘my creative idea is very simple at first 
sight: through my paintings I want to convey my love for life and my native land’.

We agree with his words.

 Georgiy MARCHUK,
 writer,  

 laureate of the state prize of the Republic of Belarus
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ВЫСТАЎКІ

ПЕРСАНАЛЬНЫЯ:
1995 – Мастацкая галерэя. г. Гомель
1997 – Палац мастацтва. г. Мінск
2001 – Музей гісторыі беларускай літаратуры. г. Мінск
2001 – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры. 
 Мастацкая галерэя. г. Мінск
2002 – Музей гісторыі беларускай літаратуры. г. Мінск
2003 – Міністэрства замежных спраў. г. Мінск
2004 – Дом дружбы. г. Мінск
2005 – «Заслаўшчына святочная». Мастацкая галерэя. г.п. Заслаўе; 
 «Мая Беларусь». Гарадская бібліятэка імя А. Пушкіна. 
 г. Маладзечна
2006 – «Кветкавы рай». Палац прафсаюзаў. г. Мінск
2007 – «Мая Беларусь». Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай 
 культуры. Выставачная зала. г. Мінск
2008 – «60 гадоў з Дня нараджэння В. Барабанцава». 
 Палац мастацтва. г. Мінск; Мастацкая галерэя. г. Смаргонь; 
 Гомельская карцінная галерэя імя Г. Вашчанкі. г. Гомель
2009 – Дом ветэранаў. Выставачная зала. г. Мінск; 
 «Святло стагоддзяў». Музей гісторыі літаратуры. г. Мінск; 
 Галерэя «Добрыя думкі». г. Мінск; Выставачная зала. 
 Музей гісторыі літаратуры. г. Мінск
2010 – «Фарбы замежжа». Галерэя «Ласандр-арт». г. Мінск; 
 Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры. 
 Выставачная зала. г. Мінск
2014 – Мастацкая карцінная галерэя. г. Крупкі

АСНОЎНЫЯ ВЫСТАЎКІ:  
1976 – Рэспубліканская мастацкая маладзёжная выстаўка. 
 Палац мастацтва. г. Мінск
1978 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка «Маладая гвардыя краіны»
1979 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка, прысвечаная 
 35-годдзю Перамогі
1980 – Рэспубліканская выстаўка «Маладосць краіны»
1980 – Мастацкая выстаўка, прысвечаная 500-годдзю М. Гусоўскага. 
 Выставачная зала Саюза мастакоў
1981 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка «Зямля і людзі»
1982 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка, прысвечаная М. Багдановічу
1982 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка, прысвечаная 
 100-годдзю Я. Купалы і Я. Коласа
1983 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка, прысвечаная 
 В. Дуніну-Марцінкевічу
1984 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка «Подзвігу народа 
 жыць у вяках»
1985 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка, прысвечаная 
 40-годдзю міжнароднага фонду
1987 – Выстаўка беларускіх мастакоў «Чарнобыля чорная быль»
1988 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка, прысвечаная 
 70-годдзю БССР і 50-годдзю Саюза мастакоў БССР
1989 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка «Мастак і экалогія»
1990 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка, прысвечаная 
 500-годдзю Ф. Скарыны
1990 – Групавая выстаўка беларускіх мастакоў 
 «Чарнобыля чорная быль». ЗША. Нью-Ёрк. ААН
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1991 – Рэспубліканская мастацкая выстаўка партрэта. 
 Палац мастацтва. г. Мінск
2000 – Выстаўка беларускіх мастакоў ў Бруселі (Бельгія) 
 ў будынках Еўрапарламента і НАТА
2001 – Выстаўка беларускіх мастакоў, прысвечаная 
 15-й гадавіне Чарнобыля. Палац мастацтва. г. Мінск
2000 – Мастацкая выстаўка «Беларусь – трэцяму тысячагоддзю». 
 З фондаў музеяў Беларусі. Палац мастацтва. г. Мінск
2002 – Выстаўка беларускіх мастакоў. Мастацкі салон. г. Масква
2002 – Выстаўка «Каласавіны», прысвечаная 125-годдзю з дня 
 нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа. Палац мастацтва. г. Мінск
2003 – Выстаўка, прысвечаная прэзентацыі альбома  
 «Finest art of Belarus». Галерэя «ONIK». г. Мінск
2003 – «Восень 2003». Палац мастацтва. г. Мінск
2004 – «Мастакі гораду Міру». Нацыянальны мастацкі музей Беларусі. 
 г. Мінск
2005 – «60 гадоў Перамогі». Палац мастацтва. г. Мінск; 
 «Восень 2005». Там жа
2006 – Мастацкая галерэя. г. Тун. Швейцарыя; 
 Выставачныя залы ў Чарнагорыі і Сербіі
2007 – «Мая Беларусь». Палац мастацтва. г. Мінск
2009 – «Мартаўскія каты». Палац мастацтва. г. Мінск; 
 «Міленіум» (1000 гадоў Літве). Там жа; 
 «Традыцыя і сучаснасць». Там жа; 
 2009–2010 «Калядны фэст». Там жа
2010 – «Традыцыя і сучаснасць». г. Орша. Выставачная зала; 
 Віцебскі краязнаўчы музей; «Пад белымі крыламі». 
 Нацыянальны мастацкі музей Беларусі. г. Мінск; 
 «Грунвальду 600 гадоў». Палац мастацтва. г. Мінск; 
 «Выстаўка эцюда». Галерэя «Беларт». г. Мінск
2011 – «Я не самотны». Прысвячэнне М. Багдановічу. 
 Палац мастацтва. г. Мінск
2012 – «Манументальнае мастацтва Беларусі». 
 Палац мастацтва. г. Мінск; «Горад юнацтва». Музей гісторыі 
 і культуры Беларусі. г. Мінск; Выстаўка Беларускага мастацтва. 
 г. Львоў. Украіна; Прысвячэнне М. Багдановічу. 
 Нацыянальная бібліятэка Беларусі. г. Мінск; 
 «Мастацтва суверэннай Беларусі». Нацыянальны мастацкі 
 музей Беларусі. г. Мінск; «Суб’ектыўны рэалізм». 
 Палац мастацтва. г. Мінск
2013 – «Гільдыя жывапісцаў». Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 
 г. Мінск; Выстава жывапісу аб’яднання «Традыцыя і сучаснасць». 
 Мастацкая галерэя «Беларт». г. Мінск
2014 – «Прысвячэнне К. Каліноўскаму». Палац мастацтва. г. Мінск; 
 «180-годдзе з Дня нараджэння Альфрэда Ромера». 
 Палац мастацтваў. г. Мінск; «З сямейнага альбома». 
 Мастацкая галерэя імя Міхаіла Савіцкага. г. Мінск; 
 «Кветкі жанчынам». г. Вільнюс. Галерэя Саюза мастакоў; 
 Міжнародны пленэр у Малдавіі. г. Чэмішлія; Выстава «Дыялог 
 жывапісу». Выставачная зала «Dailinku Sajungos galerija»

УЗНАГАРОДЫ
1990 – Лаўрэат прэміі прафсаюзаў Беларусі
1999 – Медаль за заслугі ў выяўленчым мастацтве
2001 – Лаўрэат прэміі «За Духоўнае Адраджэнне»
2010 – Медаль Ф. Скарыны
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2012 – Нагрудны знак Міністэрства культуры 
 «За ўклад у развiццё культуры Беларусi»

Творы мастака знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі 
Беларусь, Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, 
Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь, Магілёўскім 
абласным мастацкім музеі імя П. В. Масленікава, Дзяржаўным 
літаратурным музеі Янкі Купалы, Літаратурным музеі Кузьмы Чорнага 
ў Цімкавічах, Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва (г. Мінск), 
фондах Беларускага саюза мастакоў, а таксама ў асабістых калекцыях 
Англіі, Бельгіі, Кіпра, Польшчы, Швецыі, Галандыі, ЗША.

EXHIBITIONS
PERSONAL
1995 – The Art Gallery, Gomel
1997 – The Palace of Arts, Minsk
2001 – Museum of the History of Belarusian Literature, Minsk
2001 – Belarusian State University of Physical Culture. The Art Gallery, Minsk
2002 – Museum of the History of Belarusian Literature, Minsk
2003 – Ministry of Foreign Affairs, Minsk
2004 – Friendship House, Minsk
2005 – “Festive Zaslaŭje”, Art Gallery, Zaslaŭje; “My Belarus”, 

Maladzechna town library named after A. S. Pushkin, Maladzechna
2006 – “Flower Paradise”, the Palace of Trade Unions, Minsk
2007 – “My Belarus”, Belarusian State University of Physical Culture, 

exhibition hall, Minsk
2008 – “Dedicated to V. Barabantsau’s 60th anniversary”, the Palace of Arts, 

Minsk; Arts Gallery, Smargon; Gomel City Arts Gallery named after 
G. Vashchanka, Gomel

2009 – Veterans House, Exhibition hall, Minsk; “The light of Centuries”. 
State Museum of the History of Belarusian Literature; Gallery “Good 
Ideas”, Minsk

2010 – “Colours from abroad”, Gallery “Lasandr-Art”; Belarusian State 
University of Physical Culture, exhibition hall, Minsk

GROUP EXHIBITIONS
1976 – Republican Youth Art Exhibition, the Palace of Arts, Minsk
1978 – Republican Art Exhibition “Young Guards of the Country”
1979 – Republican art exhibition dedicated to the 35th anniversary of the 

Victoryin the Great Patriotic War.
1980 – Republican exhibition “Youth of the Country”
1980 – Art exhibition dedicated to the 500th anniversary of M. Gusouski
1981 – Republican exhibition “Land and People”
1982 – Republican exhibition dedicated to M. Bagdanovich
1982 – Republican exhibition dedicated to the 100th anniversary of Y. 

Kupala and Y. Kolas
1983 – Republican exhibition dedicated to V. Dunin-Marcinkievič
1984 – Republican art exhibition “Heroism of people is to live through centuries”
1985 – Republican exhibition dedicated to the 40th anniversary of the 

International Fund
1987 – Group exhibition ”Black Story of Chernobyl”
1988 – Republican art exhibition dedicated to the 70th anniversary of the 

BSSR and the 50th anniversary of the BSSR’s Union of Artists
1989 – Republican exhibition ”Artist and Ecology”
1990 – Republican Exhibition dedicated to the 500th anniversary of F. Skaryna
1990 – Group exhibition of the Belarusian artists ”Black Story of Chernobyl”, 

UNO Headquarter, New-York, USA
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1991 – Republican portrait exhibition. The Palace of Arts, Minsk
2000 – Group exhibition of the Belarusian artists in the European Parliament 

and NATO, Brussels, Belgium
2001 – Group exhibition of the Belarusian artists dedicated to the 15th 

anniversary of Chernobyl, the Palace of Arts, Minsk
2000 – Art exhibition ”Belarus to the third millennium”, the Palace of Arts, Minsk
2002 – Group Exhibition of Belarusian artists, Art Salon, Moscow
2002 – ”To the Sons of the Belarusian Land”, dedicated to Y. Kupala and  

Y. Kolas. The Palace of Arts, Minsk
2003 – Exhibition dedicated to the presentation of«Finest Art of Belarus» 

album, Gallery ”ONIK”, Minsk
2003 – ”Autumn 2003”, the Palace of Arts, Minsk
2004 – ”Artists’ Dedications to Mir’, National Art Museum of the Republic  

of Belarus, Minsk
2005 – ”60th Anniversary of the Victory”. The Palace of Arts, Minsk; ”Autumn 

2005”, the Palace of Arts, Minsk
2006 – Art gallery of Thun, Switzerland; Exhibition halls in Montenegro  

and Serbia
2007 – ”My Belarus”, the Palace of Arts, Minsk
2009 – ”March Cats”, the Palace of Arts, Minsk; ”Millennium”, the Palace of 

Arts, Minsk; ”Traditions and Moderntiy”, the Palace of Arts, Minsk; 
2009–2010 – ”Kalyady Celebrations”,the Palace of Arts, Minsk
2010 – ”Traditions and Modernity”, Orsha Exhibition hall; Vitebsk Regional 

Museum; ”Under the White Wings”, National Art Museum of the 
Republic of Belarus, Minsk; ”Grunvald. 600 years”, the Palace of 
Arts, Minsk, “Exhibition of Sketches”, “BelArt” galery, Minsk

2011 – ”I am not alone”. Dedication to M. Bagdanovich, The Palace of Arts, Minsk.
2012 – “The monumental art of Belarus”, the Palace of Arts, Minsk; “City 

of youth”, National Historical Museum of the Republic of Belarus, 
Minsk; The exhibition of Belarusian art. Lviv, Ukraine; Dedication 
M. Bogdanovich. National Library of Belarus, Minsk; “The Art of 
Sovereign Belarus”, National Art Museum of the Republic of Belarus, 
Minsk; “Subjective realism”, the Palace of Arts, Minsk.

2013 – “The Guild of Artists”, National Library of Belarus, Minsk; Art exhibition of 
the association “Tradition and Modernity”. Art Gallery “BelArt”, Minsk

2014 – ”Dedication to K. Kalinouski”, the Palace of Arts, Minsk; ”To the 180th 
anniversary of Alfred Romer”, the Palace of Arts, Minsk; ”From a 
family album”, Mikhail Savitski Art Gallery, Minsk; ”Flowers for 
Women”, Gallery of the Artists’ Union, Vilnius; International Plein Air 
in Moldova, Chemishlia;Exhibition ”The Dialogue of Art”, Gallery 
”Dailinku Sajungos galerija”

HONOURS
1990 – Award of the Trade Unions of Belarus
1999 – Medal for the Contributions to Fine Art of Belarus
2001 – Award ”For Spiritual Revival”
2010 – Francysk Skaryna Medal
2012 – Medal of the Ministry of Culture ”For the contribution to the cultural 

development of Belarus”

COLLECTIONS
National Art Museum of the Republic of Belarus, State Museum of the History of 
the Belarusian Literature, National Historical Museum of the Republic of Belarus, 
Mogilev Regional Arts Museum n.a. P. V. Maslennikov, State Literary Museum 
of Yanka Kupala, Kuzma Chorny Literary Museum in Tsimkavichy, Museum 
of Modern Fine Art (Minsk), funds of the Belarusian Union of Artists, private 
collections in Belgium, Cyprus, Poland, Sweden, the Netherlands, and the USA.




